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الذرةمكونات  -1

إلكترونات یفصل بینھما فراغ  الذرة تتكون من نواة تدور حولھا

سحابة إلكترونیة نواة



سحابة إلكترونیة

مدار

إلكترون

) دوبروكليو  شرودینكیر(الحالي النموذج 

نواة

) بیرانو  بوھر(نموذج سابق للذرة 

مدار



النواة تتوسط الذرة حجمھا صغیر جدا قطرھا مھمل أمام قطر الذرة 

یوضح أن ھناك فراغ ) الذرة ألف مرة من قطر  100قطرھا أصغر (

 .بالنواةكبیر یحیط 

 le noyau :النواة 1- 1



تتجمع بالنواة كل المادة المكونة للذرة .

النواة مشحونة بكھرباء موجبة

27-10تقدر كتلة النواة بحوالي Kg 1,66



مدارفراغ

Les électrons :اإللكترونات 1- 2

إلكترونات

فراغ

نواة

مدار



اإللكترونات دقائق صغیرة جدا تدور حول النواة بدون توقف و بسرعة

جمیع اإللكترونات  بكھرباء سالبة   بالنسبة لجمیع الذرات وھي  مشحون.

كبیرة یصعب تحدید مسارھا و تكون ھذه الدقائق متشابھة سحابة إلكترونیة

.  تلف النواة



e- و لشحنتھ بالرمز-eنرمز لإللكترون بالرمز 

تسمى القیمة المطلقة لشحنة اإللكترون الشحنة االبتدائیة

.و ھي أصغر كمیة كھربائیة .و ھي أصغر كمیة كھربائیة 

e-│ھي  قیمتھا  │ = e = 1,6 . 10-19 C

كولوموحدتھا في النظام العالمي للوحدات ھي 

Cنرمز لھا ب



zتتمیز كل ذرة بعدد الكتروناتھا الذي یرمز لھ بالحرف 

  Numéro atomiqueیسمى بالعدد الذري

التعادل الكھربائي للذرة 1- 3

. تختلف كل ذرة باختالف نواھا وعدد الكتروناتھا

الذرة محایدة كھربائیا حیث أن الشحنة الكھربائیة السالبة 

. لإللكترونات تعادل شحنة النواة الموجبة



ةةــــأمثلأمثل

الذرة رمزھا Z العدد الذري شحنة اإللكترونات شحنة النواة شحنة الذرة
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أیونا سالبا  تصبح الذرة إلكترونا واحدا أو أكثر 

Les ionsLes ions  األيوناتاأليونات  --22الجزء الجزء 

:األیونمفھوم  2- 1

عندما  تفقد الذرة إلكترونا أو عدة إلكترونات تصیر أیونا موجبا عندما تكتسب 

الذرة

كسبتفقدت

أيون 
كاتیون (+):موجب

أيون

أنیون):- (سالب



صیغة األیون  2- 2

 Ion monoatomique أیون أحادي الذرة 1-2-2

نرمز إلى األیون األحادي الذرة بنفس رمز الذرة التي ینتج عنھا مضاف إلیھ 

.التي تمثل عدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقودة )(+أو  )-(إشارات عدد من 

 .و تكتب ھذه اإلشارات أعلى و یمین الرمز

مثال:

أیون  النحاس صیغتھ 

أیون الكلور صیغتھ

أیون الصودیوم صیغتھ

Cu2+

Cl-

Na+



ION POLY ATOMIQUE أیون متعدد الذرة: 2- 2-2

 رموزالذراتإذا كان األیون متعدد الذرة نكتب صیغتھ بكتابة 

.أعلى و یمینھا  - أو  +إشارة أعدادھا و نظیف للصیغة و

مثـــال:

OH


NH


4

 الھیدروكسیدأیون  صیغة

أیون األمونیوم   صیغة

مثـــال:



ملحوظة

  أي تغیر على النواة الیطرأعندما تفقد أو تكتسب الذرة إلكترونا.  

 شحنة األیون ھي الشحنة التي تحملھا صیغتھ.  شحنة األیون ھي الشحنة التي تحملھا صیغتھ. 



سحابة إلكترونیة

رمز الذرة: Fe

ذرة الحدیدذرة الحدید: :   11مثال مثال 

إلكترون 26

26 :العدد الذري

النواة +26

إلكترون 26



شحنة النواة ھي

 شحنة السحابة اإللكترونیة ھي

+26e

-26e

 الذرة متعادلة كھربائیا

منعدمة الشحنة اإلجمالیة للذرة



سحابة إلكترونیة  صیغة أیون الحدید ھيFe2+:

فقدت ذرة الحدید إلكترونینفقدت ذرة الحدید إلكترونین

26 - إلكترون 24 = 2

النواة +26

26 - إلكترون 24 = 2
الشحنة اإلجمالیة غیر منعدمة

الشحنة اإلجمالیة تساوي

(+26e) + (-24e) = +2e



سحابة إلكترونیة

رمز الذرة: Cl

  الكلورالكلورذرة ذرة : :   22مثال مثال 

إلكترون 17

17 :العدد الذري

النواة +17

إلكترون 17



سحابة إلكترونیة

 ھي  الكلورصیغة أیونCl-:

إلكترونا واحداإلكترونا واحدا  الكلورالكلوراكتسبت ذرة اكتسبت ذرة 

إلكترون 18 = 1 + 17

الشحنة اإلجمالیة غیر منعدمة

الشحنة اإلجمالیة تساوي

(+17e) + (-18e) = -e

النواة +17

إلكترون 18 = 1 + 17 (+17e) + (-18e) = -e



تمرینتمرین

بالنسبة لألیونات التالیة  حدد نوع وعدد الذرات التي تؤلف األیون ، 

عدد شحنة األیون  و عدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقودة 

SO
2

4
NH



4

S
2

Mg
2

عدد شحنة األیون  و عدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقودة 

أیون األمنیوم ایون الكبریتات

أیون المغنیزیوم  أیون الكبریتور



أتمم الجدولأتمم الجدول

الكربون 
Carbone

الھیدروجین 
Hydrogène

C      الرمز NH O

  األزوت
Azote

األوكسجین
Oxygèn

e

عدد اإللكترونات

 (Z)العدد الذري
لشحنات الموجبة

6 71 8

6 71 8



أتمم الجدولأتمم الجدول

Fe      الرمز CuAl Zn

  األلومنیوم  
Aluminium

الحدید
Fer

النحاس  
Cuivre

الزنك
Zinc

عدد اإللكترونات

 (Z)العدد الذري
لشحنات الموجبة

26 2913 30

26 2913 30



أتمم الجدولأتمم الجدول
Ca2+

رمز الذرةشحنة األیون كلسیوم

Ca2+ Cl- Na+ K+ Mg2+Ca2+ Cl- Na+ K+ Mg2+

عدد اإللكترونات

لشحنات اعدد 
 (Z)الموجبة

الشحنة

استنتاج

17 1120 1219

17+1=18 11-1=1020-2=18 12-2=1019-1=18

-1 +1+2 +2+1

أكتسب
إلكترونا 

فقد إلكترونا فقد إلكترونینفقد إلكترونا فقد إلكترونین


